Estetyka i wyniki badań klinicznych uzupełnień protetycznych opartych na
implantach umieszczonych w atroficznym grzbiecie wyrostka
zębodołowego regenerowanymi bloczkami kości allogenicznej – 7 lat
obserwacji.
Wykonanie protezy opartej na implancie to zabieg protetyczny z elementem chirurgicznym.
Opracowanie miejsca wszczepu jest więc etapem, który należy bezwzględnie uwzględnić przy
planowaniu leczenia, a także w wielu przypadkach koniecznym do wykonania w przypadku
atrofii przedniej części kości szczęki, umożliwiającym uzyskanie stabilnego, długofalowego
ostatecznego rezultatu estetycznego.
Choroba przyzębia prowadzi do zaniku wyrostka zębodołowego, usunięcie zęba prowadzi do
naruszenia blaszki policzkowej i do zmniejszenia szerokości wyrostka zębodołowego, a
w ciężkich przypadkach atrofii dochodzi do powstania ostrych krawędzi wyrostka. Ponadto,
przeciwwskazaniem do wszczepienia implantu może być zbyt mała wysokość wyrostka. Jednym
z podstawowych celów implantologii jest zatem stworzenie biomechanicznie stabilnego
połączenia kości i implantu stanowiącego podłoże dla estetycznej odbudowy implantologicznej.
Celem tej prezentacji jest wykazanie potencjału suszonych sublimacyjnie allogenicznych
gąbczastych bloków kostnych w odbudowie zanikającego przedniego odcinka kości szczęki.
Omówione zostaną długofalowe badania kliniczne i histologiczne wskazujące możliwości
zwiększenia szerokości i wysokości wyrostka w celu uzyskania estetycznej odbudowy
implantologicznej tkanek miękkich i twardych. Podkreślone zostaną zalety, wady oraz możliwe
powikłania i rozwiązania.
Można zatem uznać, że allogeniczne przeszczepy bloków kości gąbczastej mogą stanowić
alternatywny sposób leczenia spełniający wymagania kliniczne i estetyczne przy sterowanej
odbudowie protetycznej opartej na implancie w przypadku atrofii przedniego odcinka kości
szczękowej.
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